REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU FARMAKOGNOZJA
DLA STUDENTÓW III ROKU FARMACJI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
Zaliczenie zajęć jest potwierdzeniem otrzymania pozytywnej oceny z treści objętych tymi zajęciami
(Regulamin studiów w UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu - § 35, ust. 2)

I. WYKŁADY - prowadzone są w VI semestrze w wymiarze 30 godzin (2 godziny w tygodniu).
II. ĆWICZENIA
1. Prowadzone są w V i VI semestr w wymiarze 120 godzin (4 godziny tyg.), zgodnie z planem.
Uczestniczenie w zajęciach z inną grupą, jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

2. Ćwiczenia są obowiązkowe
a) nieobecności należy usprawiedliwić na pierwszych zajęciach po nieobecności, po tym terminie nieobecność
traktowana będzie, jako nieusprawiedliwiona
b) dopuszcza się 1 nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze, więcej niż 2 nieobecności nieusprawiedliwione
w roku powodują niezaliczenie pracowni
c) ćwiczenie (nieobecność) należy odrobić w terminie do najbliższego sprawdzianu.

3. W ramach ćwiczeń student uzyska wiedzę na temat:
a) metod wykorzystywanych w celu określania tożsamości surowców roślinnych oraz nabędzie umiejętność ich
stosowania (analiza morfologiczna, anatomiczna i fitochemiczna). Protokoły z wykonanych ćwiczeń należy prowadzić
w zeszycie gładkim 80-100-kartkowym
b) głównych związków chemicznych, działania, zastosowania, działań ubocznych, przeciwwskazań, interakcji
surowców roślinnych
c) surowców, związków roślinnychstosowanychwleczeniuwybranych schorzeń(dyskusje asystentówze studentami, zielarnia)
d) mniej znanych surowców roślinnych (na podstawie prezentacji studenckich na temat wybranych surowców roślinnych)
e) sposobu rozpoznawania surowców w wieloskładnikowych mieszankach ziołowych i w formie sproszkowanej
(na przykładzie 15 mieszanek ziołowych i 15 surowców sproszkowanych, w terminach wg planu).

4. Sprawdzanie wiadomości - w terminach podanych w planie ćwiczeń
a) TESTY I-IX – sprawdzające przygotowanie do ćwiczeń
b) TESTY X – sprawdzające znajomość zagadnień przedstawianych w prezentacjach studenckich
TESTY I-X oceniane są na bieżących ćwiczeniach w skali 0 - 4 pkt; zaliczenie w I terminie od 2,5 pkt. W przypadku
niezaliczenia - ćwiczenie wykonywane jest warunkowo, test może być poprawiany 1 raz, przed następnym
ćwiczeniem, a uzyskaną liczbę punktów obniża się o 1 pkt. Student ma prawo wglądu do testu na ćwiczeniu na
którym był pisany test. Dopuszcza się niezaliczenie jednego z testów I-IX, zaliczenie testu X jest obowiązkowe.

c) SPRAWDZIANY I-III
Warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu jest zaliczenie ćwiczeń z materiału objętego sprawdzianem.
Sprawdziany oceniane są w skali 0-60 pkt; zaliczenie po uzyskaniu minimum 36 pkt. Niezaliczony sprawdzian
student może poprawiać 2 razy w podanych terminach, a uzyskana pozytywna punktacja jest końcową. Student
ma prawo wglądu do ocenianej pracy w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
Zaliczanie wszystkich sprawdzianów jest obowiązkowe. Nie przystąpienie do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z utratą terminu (0 pkt). Zaliczanie sprawdzianów w II i III
terminie odbywa się w tygodniu podanym w planie ćwiczeń – w uzgodnionym wcześniej dniu.
d) TESTY XI- XIV - ze znajomości surowców, związków w leczeniu wybranych schorzeń
e) TESTY XV - z analiz fitochemicznych
TESTY XI-XV - oceniane są w skali 0-13 pkt, zaliczenie po uzyskaniu minimum 8 pkt. Test może być poprawiany 1 raz
(termin podany w planie), a uzyskaną liczbę punktów obniża się o 3 pkt.
Dopuszcza się niezaliczenie jednego z testów XI-XIV, zaliczenie testu XV jest obowiązkowe.

f) ZALICZENIE Z

ROZPOZNAWANIA MIESZANEK ZIOŁOWYCH I SUROWCÓW SPROSZKOWANYCH - oceniane jest w skali 0-15 pkt,
obejmuje identyfikację:
- 2 mieszanek 6-cio składnikowych, każdy składnik = 1 pkt (dopuszczalny 1 błąd)
- 3 surowców sproszkowanych, każdy rozpoznany proszek = 1 pkt (dopuszczalny 1 błąd)
Student może poprawiać zaliczenie, w terminie podanym w planie, a uzyskaną punktację obniża się o 3 pkt.
NIE MA MOŻLIWOŚCI poprawiania zaliczonych testów/sprawdzianów/końcowego rozpoznawania mieszanek
ziołowych i surowców sproszkowanych.

5. Z KOLOKWIUM KOŃCOWEGO zwolnieni są studenci, którzy ze sprawdzianów I-III i testów I-XV uzyskali
co najmniej 160 pkt oraz:
a) wykonali wszystkie przewidziane planem ćwiczenia i zaliczyli:
- sprawdziany I-III
- test X i XV
- co najmniej osiem z dziewięciu testów I-IX i co najmniej trzy z czterech testów XI-XIV
- rozpoznawanie mieszanek i surowców sproszkowanych
b) brali czynny udział w dyskusjach (w tym przygotowali prezentację na temat roślin mniej znanych)
c) nie opuścili więcej niż 2 z 30 ćwiczeń

KOLOKWIUM KOŃCOWE obowiązuje studentów, którzy:
ze sprawdzianów I-III i testów I-XV uzyskali poniżej 160 pkt, jednak nie mniej niż 120 pkt (w tym zaliczyli
co najmniej dwa z trzech sprawdzianów I-III i spełnili pozostałe warunki z pkt 5a), 5b) i 5c). Zaliczanie kolokwium
końcowego odbywa się w terminie uzgodnionym (I termin i II termin - poprawkowy do 28 06. 2019).
Studenci, którzy uzyskali z ćwiczeń poniżej 120 pkt oraz nie zaliczyli dwóch lub trzech sprawdzianów I-III
lub testu XV, a także/lub: dwóch lub więcej testów I-XV, nie uzyskują zaliczenia ćwiczeń.

6. KOŃCOWA PUNKTACJA Z ĆWICZEŃ - będą uwzględniane punkty uzyskane:
a.
b.
c.
d.

ze sprawdzianów I - III
z testów I – XV
z zaliczenia z rozpoznawania mieszanek i surowców sproszkowanych
za nieprzygotowanie prezentacji na temat wskazanych surowców roślinnych będą odejmowane punkty (-10 pkt)

KOŃCOWA PUNKTACJA Z ĆWICZEŃ
[(a + b + c) – d ] : 6
stąd maksymalna liczba punktów z ćwiczeń wynosi 50 pkt
Uwaga: Studenci, którzy byli zobowiązani do przystąpienia do kolokwium końcowego, po jego zaliczeniu niezależnie
od ilości uzyskanych punktów, w końcowej punktacji z ćwiczeń uzyskują 30 punktów.

8. Rozmowy, korzystanie z niedozwolonych pomocy (np. ściąganie) w czasie zaliczania powoduje odebranie pracy
i utratę wszystkich terminów poprawkowych, oraz obowiązek zaliczenia kolokwium końcowego z całości materiału.

9. Student zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania przepisów BHP.
III. OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU FARMAKOGNOZJA
1. Do egzaminu przystępują studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń.
2. Materiał obowiązujący na egzamin:
– wykłady z farmakognozji 2018/2019

3. Egzamin odbywać się będzie w terminach uzgodnionych ze Starostą Roku
– ustala się pierwszy termin egzaminu (trzy różne dni do wyboru) - w okresie czerwiec / lipiec
I termin poprawkowy (lipiec) i II termin poprawkowy (wrzesień).
W przypadku nie przystąpienia do ustalonego terminu egzaminu i nie dostarczenia w ciągu 1 tygodnia od daty danego
terminu egzaminu pisemnego usprawiedliwienia (zwolnienia lekarskiego lub inna ważna przyczyna) wpisywana jest
ocena niedostateczna. Te same zasady są stosowane zarówno do pierwszych terminów egzaminów, jak i do
egzaminów poprawkowych
– z egzaminu można otrzymać maksymalnie 50 pkt do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie minimum 30 pkt.

4. Ocena końcowa z przedmiotu farmakognozja wynika z ilości punktów uzyskanych z egzaminu (50%) i końcowej
punktacji z ćwiczeń (50%).
Suma punktów z egzaminu i z ćwiczeń

Ocena końcowa

100,0 – 90,1

bardzo dobry (5,0)

90,0 – 82,1

ponad dobry (4,5)

82,0 – 74,1

dobry (4,0)

74,0 – 64,1

dość dobry (3,5)

64,0 – 60,0

dostateczny (3,0)

poniżej 60

niedostateczny (n.zal.)

